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FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

Juleskogkveld
Øvre Romerike skogeierområde innbyr til juleskogkveld på
Kringler gjestegård i Nannestad 7.12.2017 kl. 1830.
Først blir det servert julemiddag med tilbehør og etter maten vil
Svein Dypsund fra Viken skog gi oss en innføring i det nye flotte
verktøyet Din skog.
Til slutt litt info fra Bent Smukkestad.
Påmelding til Thomas Øvrum på tlf. 90099712 eller epost
thom-o@online.no innen 22.11.

Nye skogbruksplaner og skogfond
Alle som har kjøpt ny skogbruksplan skal nå ha fått faktura fra Viken Skog på dette. Dersom
du har penger innestående på skogfondkontoen så anbefaler vi at du sender inn en kopi av
fakturaen, så får du refundert beløpet uten mva fra skogfondet. Kopi av fakturaen sendes
enten på epost til eivind.engh@nannestad.kommune.no med bankkontonummer hvor du
ber om at fakturaen refunderes. Eller du tar en kopi, signerer med navn og dato på kopien og
skriver på bankkontonummer og at «Jeg ønsker refusjon fra skogfond». Sendes i posten til
Nannestad kommune v/skogbrukssjef, Teiealleen 31, 2030 Nannestad. Gjør dette så fort
som mulig og før 8. desember så får du det med på årets regnskap.
Du får også tilskudd på skogbruksplanen, og dette utbetales til din skogfondkonto.
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Etterregistrering av enkelte opplysninger i søknad
produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid – frist 10. januar 2018
Opplysninger som kan etterregistreres:





Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge,
som er levert til godkjent omsetningsledd mellom 16. oktober og 31. desember, og som man
søker om distriktstilskudd for.

Det er ikke nødvendig å etterregistrere avløserutgifter dersom foretaket allerede ved ved utfylling av
søknad del 2 (frist 15. oktober) registrerte avløserutgifter som var minst like store som foretakets
potensielle tilskuddsgrunnlag.

Utbetaling av produksjonstilskudd for 2017
Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter
søknadsomgangen i 2017, er planlagt i uke 8 i 2018. Les mer om hvilke satser som brukes i
beregningen på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Bygdeutviklingsmidler
Søknadsfrist for å søke BU-midler for 2018 er 1. desember 2017. Søknader som kommer inn etter
denne datoen vil ikke ha første prioritet, men bli tildelt midler om det er midler igjen.
Søknadene leveres elektronisk til Innovasjon Norge. http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/
Oversikt over aktuelle vedlegg som må følge søknaden finner du i Dokumentasjonsguiden.
Er prosjektet berettiget tilskudd? – se hvilke prosjekter som prioriteres nå.
Når søknaden sendes inn til Innovasjon Norge, må den være komplett med all informasjon som skal
følge saken, og alle felt i søknadsskjemaet må være utfylt.
Ta kontakt med landbrukskontoret for mer veiledning.

God jul og godt
nytt år!

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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